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صدق اهلل العظيم  //// ((سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا))
ًأيهَ أٌ أفيد ًأستفيد ًفَ هنايت  (7 ،5، 3)اإلخٌة انزيالء ىذا يا ًفقنَ اهلل أٌ أقٌو بو ًمل يسعفنَ انزيٍ ألقٌو بانرتمجت انكايهت نهفصٌل 

. و 2011عثًاٌ صدٍ فربايز .  //////  املطاف أسأنكى خانص اندعاء ًنيٌفقنا اهلل تعاىل فَ ىذه اإليتحاَاث 

: مفاهيم نظام قاعدة البيانات واهلهدسة املعمارية 
مData Modelsمناذجماظؾقاغاتم

م. تؿؼقدمبفامضاسدةماظؾقاغاتمادلػاػقؿمظقصػمػقؽؾمضاسدةمبقاغاتم،موبعضماظؼققدماظيتمنمذبؿقسةمم:متعرؼػممنقذجماظؾقاغاتمم

.مسؿؾقاتمظؿقدؼدمضاسدةماظؾقاغاتموادرتجاعماظؿقدؼـاتمعـمخاللماإلذارةمإديمعػاػقؿممنقذجماظؾقاغاتػقمم :مبقاغاتماظعؿؾقاتممنقذجم

.ممتشؿؾماظعؿؾقاتماألدادقةمواظعؿؾقاتمادلعرصةمعـمضؾؾمادللؿكدمضدماظعؿؾقاتمسؾكممنقذجماظؾقاغاتم

 Data Modelsأغقاعماظـــم

/  Conceptual:  القاعدة اإلفرتاضية   (1)  :  high  , semanticإفرتاضى  ،   

(مObject Based)وػقمؼقصرمعػاػقؿمضرؼؾةمعـمتعاعؾمادللؿكدممععماظؾقاغاتموؼلؿكمم(User)مممموػقمأػؿمجزءمخيؿصمبادللؿكدمم

مممممممinternal(ممم/ممdata)واظؾقاغاتمم(User)ادللؿكدمم:مممموتؿؽقنماظؼاسدةمعـمرؾؼؿكم

مم:مObject Basedاظردؿماظؿاديمؼقضحمعػفقمماظـــمم

ػذاماجلدولمخيزنمصكماظؼاسدةموؼؿعاعؾمادللؿكدممععماظؾقاغاتم.ممبفمسدةمحؼقلموخصائصمم(Students)طؿـالمجدولماظطالبم

مراظبم200وظـػرتضممأممظدؼـام.ممصؼطمسؾكمأغفامسـاصرمزبزغةمبطرؼؼةمإصرتاضقةمم(Internal)اظداخؾقةم

 Nameاإلدؿم Noاظرضؿم Ageاظعؿرم Semesterاظػصؾم

مممم

مممم

 internal أو Low level: وبسمى أيضًا  (القاعدة احلقيقية)  Physical: القاعدة الفيسيائية  (2)

وػقمؼقصرمعػاػقؿموصػماظؿػاصقؾمظؽقػقةمدبزؼـم.موػقماجلزءماظذىمؼؿعؾؼمباظؾقاغاتمادلكزغةمصكماظؼاسدةمطاظقصػمواجلداولموشريػام

.ماظؾقاغاتمصكماحلادقبم

مم( :implement)القاعدة اهلجني أو املدموجة  (3)

.موػقماجلزءمادلكؿؾطماظذىمؼقازىماظؼاسدةماإلصرتاضقةمواظؼاسدةماظػقزؼائقةمأىمأغفمؼقازىمبنيمادللؿكدعنيموتػاصقؾماظؾقاغاتمادلكزغةم

م:ممممم  History of  Data Modelsتارؼخماظـــم

،مواظـظاممم(آيمبلمإم)ظشرطةممعـمضؾؾمطقدمباالغؽؾقزؼةم1970ادلؼرتحميفمسامم(مRelationall)م،اظـؿقذجماظعالئؼكمماظؼاسدةماظعالئؼقة

م.م(م،وأوراطؾم،عزودمخادمم،داؼؾقسم،مؼـػقرعقؽسDB2)اآلنميفماظعدؼدمعـمادلـؿفاتماظؿفارؼةم.م82-1981اظؿفاريماألولميفم
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مNetwork data Modelم:م(اظـؿقذجماظشؾؽك)اظؼاسدةماظـشؾؽقةم

مممم:احملادـم

..مطؿـالماظطاظبمظفمسالضةمباظؼلؿم.موشريػام(ممحذف/مإضاصةم)ظفماظؼدرةمسؾكموضعماظعالضاتمادلعؼدةموؼقصرمبعضماظعالضاتمعـؾمم(1ممممم)

.مؼلؿكدممذيؾمموظفمظغةمبلقطةمربقرؼةمم(2ممممم)

مHierarchical data  Modelم:م(اظـؿقذجماهلرعك)اظؼاسدةماهلرعقةم

.مؼعؿؾمصكمذبالمادلـظؿاتماظؿكمدبؿصمصكمذبالمادلرتذياتموشريػامم(2)دفؾماظؾـاءم،مبلقطماظؿصؿقؿمممممم(1ممم):احملادـم

مموشريػاممNextدفؾماظؾغةموؼلؿكدممبعضماجلؿؾماظلفؾةمعـؾمم(3مممممممممممممممم)

صغريماجملالممم(2)رؾقعةماظعاجلةماحلقارؼةممممممممممممممممممممممممم(1:ممممم)ادللاوىم

Schemas versus instances  وتؽؿبمصكمبعضماألحقانمطؾؿةممم:مم versusممباإلخؿصارمممVSمموتعـكماظػرقم

.ممموػقموصػمظؼاسدةماظؾقاغاتمطاظشؽؾمواظؼققدماظؿكمتػرضمسؾكماظؼاسدةم Schemas Databaseاظــم*م

م.مSchemasوػقمسرضمظقزائػماظــــمم:مSchemaمDiagramاظــمم*م

م(اظعؿرم،ماظرضؿم،ماإلدؿم،ماظؼلؿمم،ممشريػام)وػقمؼؼقممبقصػماخلصائصمظؾعالضاتمعـؾمم:م ConstructمDiagramاظــمم*م

.مEntity مممممممموتلؿكماظؽقـقغاتممأوماظـــم

م(حاظةماظؼاسدةم)وػكماظؾقاغاتماظػعؾقةماظؿكمدبزنمصكماظؼاسدةمسـدمحلظةمزعـقةمععقـةموتلؿكم:م DatabaseمInstanceاظــمم*م

database state          مأوماظـــممoccurrenceم.م

صعـدعامتػؿحماظؼاسدةمإلدخالمجقازمجدؼدموسـدمممم(عـاًلمضاسدةمبقاغاتماجلقازات)ظـػرتضمأغؽمتعؿؾمسؾكمضاسدةمبقاغاتمععقـةم:ممممتقضقحم

مم.م DatabaseمInstanceمممممممممممممممماظؾدءمصكماإلدخالمأومأثـاءهمأومبعدهممصكمػذهماظؾقظةمتلؿكماظؼاسدةممم

Database Schema Vs. Database State(اظػرقم)ممم 

.مممترعزمحملؿقىمضقاسدماظؾقاغاتمسـدمحلظةمزعـقةمععقـةم Database stateاظــم*م

مم(احلاظةماإلبؿدائقة)حاظةماظؼاسدةمضؾؾمإدخالماظؾقاغاتممم:مInitial Database Stateاظــمم*م

.ممممممموػكمحاظةماظؼاسدةمسـدمحلظةمحتؿقؾماظؾقاغات

.موػكماحلاظةماظؿكمتطابؼماهلقؽؾمواظؼققدمظؾؼاسدةم:ماحلاظةماظصقققةممم:مValid Stateاظــمم*م

مم:مDistinctionممماظـــم

ممممintension:مممممتلؿكمdatabase stateم(تؽرار)ؼؿغريمحلبمحتدؼثماظؼاسدةمم/مممماظقصػمظؾؼاسدةمالمؼؿغريمدرؼعًام

مextensionوتلؿكمم

Three-Schema Architecture(ععؿارؼة)ممم 

:ممعـؾمDBMS تؼلؿمإديمثالثةمأجزاعموضدمصؿؿتمظدسؿمخصائصماظـــم

(مsuport)تدسؿمأطـرمعـموجفةمغظرمظؾؾقاغاتممممممممممممممم-م(programs)جيبمصقفامصصؾماظرباعجمسـماظؼاسدةم-م

:ممتمتعرؼػفامصكمثالثممعلؿقؼاتمػكم:مأغقاعمادلعؿارؼاتمم

وػكمظقصػماظشؽؾماظػقزؼائكماظؿكزؼـكمظؾؾقاغاتمواظقصقلمهلامبأضصكمررؼؼةموتلؿكدمماظؼاسدةماظػقزؼائقةمم:internalاظداخؾكم(مم1)

.مممممممممالغفامتؿعاعؾمععماظؾقاغاتم
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وسـدعامغرؼدمإدرتجاعمبقاغاتمععقـةمعـمم(عؿؾاسدة)ألنماظؾقاغاتمصكماظذاطرةمدبزنمطؿامصكماظردؿماظؿاديمم:م Access pathsاظـــم

مم.م Access pathsخاللمإدؿعالممصإنمأضصرموأدرعمررؼؼةمظؾقصقلمهلامؼلؿكمبـــم

م

تقجدمصكمادللؿقىماإلصرتاضكموتؼقممبقصػماظشؽؾمواظؼققدمممم:Conceptualاظــــممم(2)

.ممممممممظؽؾماظؼاسدةمسؾكمذبؿؿعمعـمادللؿكدعنيموتلؿكدمممنقذجماظؾقاغاتم

وادللؿكدعنيمم(ادلؿعددؼـ)وػكماظؿكمتؼقممبقصػمادللؿكدعنيماآلخرؼـمم:مExternalاظــــم(م3)

.مممممماإلسؿقادؼنيمموطؾمعامظفمسالضةمبـؿقذجماظؾقاغاتم

م(ؼقجدمػذاماظشؽؾمباظؽؿابمبؿػاصقؾمأطـر):مممماظشؽؾماظؿاديمؼؾنيمادلعؿارؼاتمماظـالثةماظلابؼةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 
 
 
 
 

ػقماظذىمخيؿصمباظؿققؼؾمعـمعرحؾةمإديمأخرىمظؾؿؾادلمبنيمادلطاظبمطؿـالم:ماظؿـؼؾماوماظؿققؼؾمبنيماظطؾؼاتممم: Mappingsماظــــم

.مللتنفيذ Internal بىاسطت القاعذة إلً mapped ويتن تحىيلها إلً External Level اظرباعجمترعزمإديمرؾؼةماظـــم

م:مdata independence:مإدؿؼالظقةماظؾقاغات

independenceمLogical dataماظــمادلؼدرةمسؾكمتغقريموصػماظؼاسدةمبدونماحلقجةمظؿغقري:مم Externalم.مواظرباعجماظؿطؾقؼقةماخلاصة

independenceمphysical dataاظــممادلؼدرةمسؾكمتغقريماظقصػماظػقزؼائكمبدونمتغقريم:مم Conceptual عـؾمتغقريماظرتاطقبماخلاصةم

م.مAccess pathsموتغقريماظـــمstructuresباظؾقاغاتمادلكزغةم

م

م

External Level  End Users الوستخذهىى النهائيىى

Conceptual  Schema    ممم 

Stored database + Access paths 

القيىد 

Internal  Schema    ممم 

Internal  Schema    ممم 

Conceptual Level 

Access paths مم 
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م:مDBMS Languageمملػات نظم إدارة قواعد البيانات

 م:م Data Definition Languageمظغةمتعرؼػماظؾقاغاتم:مDDLظغةماظــمم(م1)

.مموػكمظغةمتلؿكدممبقادطةمعدؼرمضاسدةماظؾقاغاتموادلصؿؿقنموذظؽمظؿقدؼدماظقصػمظؾؼاسدةم

:مممؼؿؿمإدؿكداعفامDBMSوصكمطـريمعـمظػاتم

مممممممممممممممممinternalممواظـــممExternalظؿقدؼدمماظــمم*م

مSchemaوصكمبعضفامتلؿكدممطؾمظغةمظؽؾم*م

مinternalممواظـــممExternalمموماظــممConceptualوصكمبعضفامتلؿكدممععًامظؾـــمم*م

.موػكممتلؿكدممظؿقدؼدمسؿؾقاتماظؿقدؼثمواإلدرتجاعم:مم Data Manipulation Language مم:DMLظغةماظــمم(م2)

مموميؽـمتضؿقـفامصكمبعضمظغاتماظربذبةمساعةمظغةماظؾقاغاتماظػرسقةممموتلؿكمDMLCommandsم:مممم DML ممأواعرمظغة 

وبدؼاًلمسـمذظؽمصإنمبعضمأواعرمػذهماظؾغةمتطؾؼمبصقرةمعؾاذرةمبقادطةمظغةماإلدؿعالعاتمم.مممماألشراضمعـؾمطقبقلم،ماظلكم،ماألمسؾؾكم

م.مquery languageمممممم

 SQLمممطؿـالمهلامظغةماإلدؿعالعاتماظؾـققؼةمHigh Level or Non-procedural Languagesظغةماظــمم(م3)

 م.declarative languagesممممموػكممظغةمتؼقممبؿقدؼدماظؾقاغاتماظؿكمميؽـمإدرتجاسفامموتلؿكمظغةماظـــمم •

ممم:مLow Level or Procedural Languagesظغةماظــمم(م4)

م.وػكماظؿكمتؼقممبؿقدؼدمطقػقةمإدرتجاعماظؾقاغاتمبقادطةماحلؾؼاتم •

م:مDBMS Interfacesممواجهات  نظم إدارة قواعد البيانات

م.مSQLعـؾمظغةم:ماظقاجفةماظؼقادقةم*م

.ممصكمبعضمظغاتماظربذبةمممDMLواجفةماظربذبةمظؿضؿنيماظــــمم*م

.مإخلم.....مطؿـالمماظؼقائؿم،ماظـؿاذجم،ماظردقعاتم،م:مواجفةمادللؿكدممم*م

.مواجفاتماحلدؼثم،ماإلدخالمواإلحراجم،ماظقؼبم،ماظؾـقكم،مإخلم:مواجفاتمأخرىم*م

م.مSchemaإسطاءمصالحقاتماظقصقلم،موضعمععاعالتماظـظاممم،متغقريماظــمم:مDBAأغقاعمواجفاتماظــممم*م

Database System Utilities (املعيهات فى القاعدة )  األشياء املساعدة فى القاعدة :  

:مػـاظؽمبعضمادلعقـاتمأوماظقزائػمظؾؼاسدةمػكم

 Textطؿـالمادلؾػاتماظـصقةمم:م Loading data storedم:مDBحتؿقؾماظؾقاغاتمودبزؼـفامصكماظــمم(1)

 Backing up the database periodically on tape:ماظـلخماإلحؿقاركمظؾؼاسدةمبصقرةمدورؼةمم(2)

م(ؼقعقةم،مإدؾقسقةم،مذفرؼةم،مشريػام)وػذهماظعؿؾقةمسؾكمحلبمأػؿقةمادلعؾقعاتمم:مBack upممممموتلؿكمأؼضًام

:ممأغقاعماظـلخماإلحؿقاركم

.مغلخمطاعؾمظؽؾماظؼاسدةمععمحتدؼـفام/مأ

.مغلخمظؾؿعدؼالتماحملدثةمصؼطمداخؾماظؼاسدةمطؿـالمحلاباتماظؾـقكموػقمغقعمععؼدمعـماظـلخم/مب

 Reorganizing database file structures:مإسؿؾارمأذؽالمادلؾػاتمظؾؼاسدةمم(3)

 Report generation utilities :إغشاءماظؿؼارؼرمسـماظؼاسدةمم(4)
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(مPerformance)اظؽػاءةمتلؿكممم//////ممPerformance monitoring utilities :عراضؾةمطػاءةماظؼاسدةمم(5)

،مإخلم.عراضؾةمادللؿكدمم،ماظرتتقبم،ماظضغطم:مممممممموزائػمأخرىم

Other functions, such as sorting, user monitoring, data compression, etc         

: Other Tools: أدوات أخرى 

وؼلؿكدممظـــمم:مrepositoryموؼلؿكم Data dictionary:مضاعقسماظؾقاغاتم*م

ظقضعمععؾقعاتمسـمادللؿكدمم-موصػماظرباعجماظؿطؾقؼقةمممممممممممممممممممممممممممممممم-ممSchema ظؿكزؼـمووصػماظـــمممم-مم

ظؼراراتماظؿصؿقؿمم-مإلدؿكدامماظصقرماظؼقادقةممممممممممممممممممممممممممممممم-مم

 DD: أنواع قاموس البيانات 

مDBMSSW(ممDBMSمصكماظـمsoftwareاظرباعجم)وػقغقعمميؽـماظقصقلمظفمسـمررؼؼمم:م Active data dictionary*م

م.مDBAممممممأومسـمررؼؼمادللؿكدمممأومعدؼرماظؼاسدةم

.ممأومادللؿكدمممDBAوؼؿؿماظقصقلمظفمسـمررؼؼمعدؼرماظؼاسدةمم:م Passive data dictionary*م

  Application Development Environments and CASEمم:مCaseمبقؽاتمتطقؼرماظؿطؾقؼاتمواظـــم

 builderموماظــم Power builder مممظغةمأومأداةماظـــCaseعـالمظؾـــمم

  Centralized and Client-Server Architectures:معاظػرقمبنيمادلعؿارؼةمادلرطزؼةموععؿارؼةماظعؿقؾم

األجفزةمواظرباعجم،أخلمم(عرطزى)ممصكمعؽانمواحدمDBممواظــم DBMSممدبؿصمبؿكزؼـماظـــمCentralizedععؿارؼةمادلرطزؼةم-م

موػقمادللؿؼؾؾموتقجدمبفماظؼاسدةممطؿـالمسـدعامغطؾبمServerمتعـكموجقدمجفازؼـمصأطـرمماألولمؼلؿكمClient-Server ععؿارؼةم-م

:ماظردؿماظؿاديمؼقضحمذظؽم.ممممممموػقمادلردؾمClientممواجلفازماآلخرمؼلؿكمServerاظرصقدمصكماهلاتػمصإغـامغؿصؾمباظــم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

م

ؼلؿكممم(غظامماظؿشغقؾ)األجفزةمدائؿًامعامتؽقنمعرتؾطةمباخلدعةموتقصرمواجفاتمععقـةموغظامماحلادقبمادللؿكدممممم:م Clientصكماظــــم

Client-Server مظؾقصقلمظؾؾقاغاتمادلقجقدمصكمادلكدمممServerمموضدمؼؽقنمغقعماحلادقبمإعامذكصكمأومسؿؾكمأومطؾريمأومربطةمسؿؾم

.موتعؿؾمطؾماحلقادقبمباظشؾؽةماظلؾؽقةمأوماظالدؾؽقةم.موطؾمػذهماحلقادقبمتلؿكدممغظامماخلادمم
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ممDB-QمعـؾمععاعالتماإلدؿعالعاتممClientػقمغظاممؼقصرمادلعاعالتماظؿكمحيؿاجمهلاماظعؿقؾمم: DBMS Serverنظام الـــ 

 مم.queryمServerمممأوماظـــممtransactionممأحقاغًامبـــممDBMS Serverوؼلؿكمغظامماظــم

 :متؼلؿمإسؿؿادًامسؾكمسدةمخصائصمعـفام : Classification of DBMSsتصهيفات الـــ  

 :موػقتصـقػمضقادكمأدادكموؼلؿكدممم:م data modelاظــم (1)

مRelational, Network, Hierarchicalوػقمإعامسالئؼكمأومذؾؽكمأومععؿارىممممم:مTraditionalاظــم*م

 .مممموػكمتصـقػاتمضدميةم

 Object-oriented, Object-relationalوػكمتصـقػاتمحدؼـةمعـؾممممممم:مEmergingاظــم*م

 :مسددمادللؿكدعنيمم (2)

 .وػكمتلؿكدممعـمضؾؾمذكصمواحدمممم:مSingle-userم(وحقد)علؿكدممعػردم*م

.موػكمتلؿكدممأطـرمعـمذكصموػقمأشؾبماألدؿكدامممم:مmulti-userعلؿكدعنيمعؿعددؼـم*م

 distributedوادلقزسةم.مماظؿكمتلؿكدممحادقبمواحدةمظؾؼاسدةموضاسدةمواحدةمصؼطم:مCentralizedادلرطزؼةم (3)

 .تلؿكدممسدةمحقادقبموسدةمضقاسدم

 :  املوزعة DBMS تقسيمات الـــ

.مطؿـالمإدارةمجاععةماظؼضارفمعقزسةمسؾكماظؽؾقاتمادلكؿؾػةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

:موتعؿؿدمصكمػذاماظؿقزؼعمسؾكم

 .وتؿشابفمصقفماظؼاسدةمصكمطؾماألعاطـم:مHomogeneous DDBMS:ماظؿقزؼعمادلؿشابفمم(1)

.مودبؿؾػمصقفماظؼاسدةمم:مHeterogeneous DDBMS:ماظؿقزؼعمادلكؿؾػمم(2)

.متؿعدمصقفماظؼاسدةمم:مFederated or Multidatabase Systems:ماظؿقزؼعمادلؿعددمم(3)

م

إغؿفكماظػصؾماظـاغكمحبؿدماهللموتقصقؼفم،،،،م

 

 

م
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Data Modeling Using the Entity-Relationship (ER) Model 

:ممعاذامغعـكمبادلػاػقؿماظؿاظقةم.مممممممممموؼعـكمعػفقمماظؿطؾقؼماظعؿؾكمظؾعالضةممموطؿـالماظشرطةم

صكمضاسدةماظؾقاغاتمطؿـالمادلقزػم،ماظؼلؿم،ماظطاظبم،مإخلمم(ممـاًل)ػقماظؽائـمادلقجقدمصكماظعاملماحلؼقؼكمعؿصاًلم:مEntitiesاظــمم-م

طؿـالماإلدؿم،ماظعـقانم،مرضؿماظضؿانممم.مEntitiesوػكماخلصائصماظؿكمتلؿكدممظقصػماظؽقـقغاتم:مAttributes اظــم-م

.موطذظؽمهلامعػؿاحم.ماظؼقؿةمػكمصػرموواحدموػؽذاممم(female)أومأغـكمم(male)ممموظؽؾمخاصقةمضقؿةمععقـةمعـاًلمذطرم

.موػؽذامم(integer)واظعؿرمم(string)ممموظؽؾمخاصقةمغقعمبقاغاتمأوديمعرتؾطمبفامعـاًلماظعـقانم

 Entities and Attributes: أنواع اخلصائص 

 SSNمأومرضؿماظضؿانمSexموػكمسؾارةمتأخذمضقؿةمواحدةمظؾكاصقةمصكماظؽقـقغةمعـالمماجلـسمSimple:ماخلاصقةماظؾلقطةمم(1)

وػكمميؽـمأنمتؿؽقنمعـمأطـرمعـمعؽقنمواحدمظؾكاصقةمعـؾماظعـقانمميؽـمأنمغصػفمبادلـطؼةمممم:مComposite:ماخلاصقةمادلرطؾةمم(2)

.ممممممأوماحملاصظةمأوماحلكمأوسـقانماظشارعمأومرضؿمادلـزلموطذظؽمإدؿمادلقزػمماإلدؿماألولمومإدؿماألبموإدؿماجلدمموػؽذام

 .مممأىمػقؽؾكممعـؾمادلدؼـةمحتؿقىمسؾكمسدةمخصائصمhierarchyممممماظرتطقبمهلذهماخلاصقةمميؽـمأنمؼؽقنم

وػكممبعـكمأغفمميؽـمأنمحتؿقىماظؽقـقغةماظقاحدةمسؾكمسدةمضقؿمصكماخلاصقةماظقاحدةمممم:مMulti-valued:ماخلاصقةمادلؿعددةمم(3م)

.مموشريػام{ظقنماظلقارة}ممممممعـؾمظقنماظلقارةمميؽـمأنمتؽؿبمػؽذام

ممميؽـمأنمتؽقنمعرطؾةمأومعؿعددةم{Previous Degrees}مممممممميؽـمأنمتؽقنماخلصائصمعؿداخؾةموباظرشؿمعـمذظؽمظؽـفمغادرمعـؾم

Entity Types and Key Attributes الكيهونات واخلصائص  (قيم)  أنواع  ومفاتيح

.ممتشرتكمصكمأطـرمعـمخاصقةمEntityػقمسؾارةمسـمذبؿقسةم

مKey AttributesممورمبامتؽقنمSSNمعـؾمرضؿماظضؿانماإلجؿؿاسكمKey Attributesاخلاصقةماظؿكمتأخذمضقؿةمواحدةمصؼطمتلؿكم

.مميؽـمأنمؼؽقنمصقفامأطـرمعـمعػؿاحمعـؾماظلقارةمEntity Types واظـــمم(number , state)عرطؾةمعـؾماظلقارةماظرضؿم،ماظقالؼةم

 SUMMARY OF ER-DIAGRAM NOTATION FOR ER SCHEMAS:ماحلاظةماظؼقادقةماظؿكمميؽـمطؿابةمادلشروعمبفام

.موػكمتقضحمععاغكماظرعقزمظؾردؿممم(3)أرجقمعراجعةماظردؿمصكماظػصؾماظـاظثمصػقةم

:  مراحل تصميم القاعدة 

دابؼًامملمتؽـمػذهمادلرحؾةمعـمعفاممادلصؿؿموإمنامطاغتمعـمعفاممادلربعجموحاظقًامأصؾقتم:مRequirements :ذيعماظؾقاغاتمم(1)

ممممممممممممممممConceptual model :اظشؽؾماإلصرتاضكمم(2).ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعـمعفاممادلربعجموادلصؿؿمععًام

مPhysical designعرحؾةماظـــممم(4مممممممممممممم)Implement  logic :اظؿـػقذماإلصرتاضكمم(3)

:مإذامأسطقتمادلعؾقعاتماظؿاظقةم:مادلـال:ظـأخذمادلـالماظؿاديم.مممعامؼفؿـامحاظقًامػكمادلرحؾةماألوديمصؼطم

ؼدؼرمػذاماظؼلؿموغؼقممباإلػؿؿاممم(n. employee)ورضؿمعقزػمععنيمم(name)تؼقممذرطؿـامسؾكمسدةمأضلامموظؽؾمضلؿمإدؿم

(مn.project)م(رضؿمادلشروع)بؿارؼخمإدارةمػذامادلقزػمظؾؼلؿمطؿامأنمطؾمضلؿمؼؿقؽؿمصكمسددمعـمادلشارؼعموطؾمعشروعممبـطؼةمواحدةموظف

وغؼقممبؿكزؼـماظؾقاغاتماألدادقةمظؾؿقزػموطؾمعقزػمؼعؿؾمبؼلؿمواحدمصؼطموظؽـفمميؽـمأنمؼعؿؾمصكمم.م(n.project)وإدؿمادلشروعم

أطـرمعـمعشروعموغفؿؿمبعددمداساتمطؾمعقزػمبادلشروعموطؾمعدؼرمصعؾكموطؾمعقزػمميؽـمأنمؼؽػؾمسددمعـمأدرتفموظؽؾمذكصمبقاغاتم

ضؿمبإدؿكراجمطؾماظؽقـقغاتمواظعالضاتم؟م:ماظلؤالم.مممممممممممممممماظعالضةمبقـفموبنيمادلقزػم+مذكصقةم

م(ػذامعامإدؿطعؿفمعـمترذيفمهلذاماظػصؾم،،،،،،،،،مظؽؿماظعؿؾكمم)
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 Relational Model Concepts: مفاهيم الهموذج العالئقى 

مRelational Model Constraints and Relational Database Schemasاظؼققدمسؾكماظعالضةمووصػمضقاسدماظؾقاغاتم

 Update Operations and Dealing with Constraint Violationsحتدؼثماظعؿؾقاتمواظؿعاعؾمععماظؼققدمم

 Relational Model Concepts:معػاػقؿماظـؿقذجماظعالئؼكم

ماظعالضةمسؾارةمسـمعػفقممرؼاضكمؼؾـكمسؾكمأداسماجملؿقساتم–.ممممممممممماظـؿقذجماظعالئؼكمظؾؾقاغاتماظذىمؼؾـكمسؾكمعػفقمماظعالضةم-م

.مادلـفجماظعالئؼكمؼعطكمعـمإدارةماظؾقاغاتماظرمسقةمادلعطاةماظؿكمتقصرمبقادطةماظـظرؼةماظعالئؼقةم-م

ممدلشارطةمادلعؾقعاتماظؽؾريةمصكماإلتصاالتم1970ممصكماظقرضةماظعؾؿقةماظـاظـةممسامم E.F. Coddاظـؿقذجمررحمأواًلمعـمضؾؾماظدطؿقرم-م

.ممماظقرضةمأسالهمظقلتمثقرةمصكمحؼؾمضاسدةماظؾقاغاتم

 INFORMAL DEFINITIONS: تعريفات  غري رمسية  

مم set ofمrowsميؽـمإسؿؾارماظعالضةمذبؿقسةمصػقفمم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-ماظعالضةمسؾارةمسـمجدولم-م

.ممطؾمصػمميـؾمحؼقؼةمتؼابؾمطقـقغةمصكماظعاملماحلؼقؼكمعـؾماظطاظبم–.ممممممممممبطرؼؼةمبدؼؾةمأنماظعالضةمذبؿقسةمعـماألسؿدةم-م

.مطؾمصػمخيؿؾػمسـماآلخرموظؽؾمصػمضقؿةمجملؿقسةمعـماظعـاصرمػذهماظؼقؿةمتعرفماظصػمصكماجلدولمبطرؼؼةمصرؼدةم-م

.مصكمبعضماألحقانمذبؿقسةمأرضاممتلؾلؾقةممتعرفماظصػمصكماجلدولم-م

م(إدؿماظعؿقدمأومإدؿماخلاصقة)طؾمسؿقدمظفمإدؿم-م

 FORMAL DEFINITIONS: تعريفات   رمسية  

واظزبقنمؼعؿربمسالضةمتعرفمذبؿقسةمعـماخلصائصممم(إدؿم،مرضؿم،مسـقانم،متؾػقنمم)ميؽـمتعرؼػماظعالضةمبأطـرمعـمررؼؼةمطؿـالمظؾزبقنم-م

.ممممممممممممممخاغاتم6ممصكماخلاغاتماظرضؿقةمCust-idصؿـاًلمميؽـمتعرؼػماخلاصقةم.ممموظفمذبالمأومذبؿقسةموظؽؾمخاصقةمعـفامضقؿمصقققةم

 string(حرصك)مطؾمضقؿةمػكمعشؿؼةمعـمذبالمعـادبمطؿـالماإلدؿمعـمدؾةماحلروفم–.ممممممممممػقمذبؿقسةمعـماظؼقؿمادلرتؾةم-م

اظعالضةممبعـكمذبؿقسةمعـماجلداولمم-مطؾمصػمعـمصػقفماظزبقنمجيبمأنمترجعمظفمضقؿةمصكماجلدولممممممم-م

مخاغاتمرضؿقةم10(مUSA)مظؾؿفالمتعرؼػمعـطؼكمطؿـالمرضؿمتؾػقنم–.مممممممممممممممممطؾماسؿدةماجلدولمتلؿكمخصائصماظعالضةم-م

مممتـؾمخاغةمسشرؼةموطذظؽماظؿارؼخمموميؿؾؽمdموطؾمddddظؾؿفالمصقغةمتعرؼػمأومغقعمبقاغاتمصؿـاًلمصكمأعرؼؽامرضؿماظؿؾػقنمميـؾمبـــم-م

ممممdd-mm-yyyyمممأوممyyyy-mm-dd:ممممصقغمعؿعددمعـؾم

 roleمطؾمذبؿقسةمهلامضقؿمعـماجملالمتلؿكدممصكماظــممم–.ممممممممممممممممممممممممممممممممماظعالضةممتـؾماخلاصقةماظؽارتقزؼةمظؾؿفؿقساتم-م

 CHARACTERISTICS OF RELATIONS: خصائص العالقات   

.موػكمعرتؾةمظؽـفامتظفرمشريمعرتؾةم.مممممممصكماظعالضاتمtuplesترتقبماظــمم-م

.مععماظؼقؿمصكمطؾمجدولمم،مأىمترتقبماظؼقؿمعـؾمإدؿمتؽؿبمأعاعفاماإلدؿم،مورضؿمؼؽؿبمأعاعفاماظرضؿمم(R)ترتقبماخلصائصمصكماظعالضةم-م

مواظؿكمتعـكمصارغمتلؿكدممظؿؿـقؾماظؼقؿماجملفقظةمnullطؾمضقؿةمصكماجلدولمشريمضابؾةمظإلغؼلاممواظؼقؿةماخلاصةم:ماظؼقؿمصكماجلدولم-م

.ممممأوماظغريمعالئؿةمصكماجلدولم

.ممممتشريمإديماظؼقؿمادلؽقغةمصكماجلدولمبـػسماظطرؼؼةمNotation:ماظرتضقؿم-م

 

م
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 Relational Integrity Constraints: القيود الصخيخة للعالقة    

.ماظؼققدمػكماحلاالتمأوماظشروطماظؿكمجيبمأنمتأخذمبؽؾماحلاالتماظصقققةمظؾعالضةم-م

اظؼققدمسؾكماظؽقـقغةمممممممممممممم(2)اظؼققدمسؾكمادلػؿاحمممممممممممممممممم(1)ػـاظؽمثالثةماغقاعمرئقلقةمعـماظؼققدمػكممممم-م

(ممممممضعػموصقةماظرجقع)اظؼققدمسؾكمسؿؾقةماظرجقعمطؿـالمادلػؿاحماألجـؾكمسـدماظؿكزؼـمالمبدمأنمؼرجعمظؾؿػؿاحماألدادكمممم(3ممممممم)

:  القيود على املفتاح 

.مػكمذبؿقسةمعـماخلصائصمحبقثمالمتؽقنمصقفمأىمصػؿنيمصكماظعالضةمتأخذمغػسماظؼقؿةمأومأىمصػؿنيمزبؿؾػؿنيمصكماظعالضةم-م

.ممممممممحبقثمالمؼؽقنمعؿشابفًامصكمجدوظنيموميؽـمأنمؼؽقنمخاصقؿنيمأومأطـرمskممظؽؾمخصائصماظعالضةمsuperkeyميؽـمأنمؼؽقنماظـم

ممواخلصائصمادلؿؾؼقةمالمميؽـمkeyممػقمأضؾمسددمعـماخلصائصمميؽـممنقزمبفامبنيمجدولموآخرمػقمادلػؿاحمsuperkeyأضؾمعامميؽـمظؾــ-م

م.مskأنمأرؾؼمسؾقفام

.مممإذامطاغتمبفمسالضةمعرذقةمخنؿارمواحدمعـفؿامبطرؼؼةمسشقائقةمحبقثمؼؽقنمادلػؿاحماألدادكم-مم

  Entity Integrity: صخة الكيهونة    

م.م(إدؿماظؼاسدةم)ماظؿكمتؼقدمإديمغػسمخصائصمضاسدةماظؾقاغاتمschemaػكمذبؿقسةمعـماظعالضاتم:ضاسدةماظؾقاغاتماظعالئؼقةم-م

.ممؼؼقمماجلدولمسـمررؼؼمادلػؿاحماألدادكمبإسطائفامnullممظؽـمعـماظؼققدمإنمطاغتمnullالؼقجدمأىمعػؿاحمؼأخذماظؼقؿةم-م

.ممباظرشؿمعـمأغفامظقلتمعػؿاحمادادكمnullبعضماخلصائصمصكماظعالضةمؼشرتطمأنمتؽقنمضقؿؿفامالمتلاوىم-م

 Referential Integrity: صخة الرجوع    

ماظؼققدماظلابؼةمتؿضؿـمصكمسالضؿنيمم–.ممممممممممممممممممممممممممممماظؼققدماظؿكمتؿضؿـمسالضؿنيم-م

.مؼلؿكدممعـمأجؾمحترؼرماظعالضةمبنيماجلدولمعـمسالضؿنيمصكمسالضةمإرجاعمواظعالضةمادلرجعةم-م

ممواجلدولماألولمصكمR2متؿؾؽمعػؿاحمأجـؾكماظذىمؼرجعمادلػؿاحماألدادكمظؾعالضةممR1 اظعالضةماإلرجاعمصكمجدولمصكماظعالضةم-م

م.مR2مغؼقلمأغفمؼرجعماجلدولماظـاغكمصكماظعالضةمم R1اظعالضة

.ممادلػؿاحماألجـؾكمR1اظؼققدمسؾكمصقةماظرجقعمممؽـمأنمتظفرمصكمضقاسدماظؾقاغاتماظعالئؼقةمبفم-م

 Referential Integrity Constraint: حالة القيود    

مميؽـمأنمؼلاوىمادلػؿاحماألجـؾكمماألدادكمباظعالضةم–.ممممممممممممممضقؿةمادلػؿاحماألجـؾكمأومادلرجعمعـمسالضةمسـدمإرجاعممميؽـمأنمتؽررم-م

(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممsemantic)مساتمصقةماظؼققدم.ممممممم-مصكمحاظةمأغـامغضعمضقؿةمادلػؿاحماألجـؾكمخاظقةمالمؼؽقنمجزءمعـمادلػؿاحماألدادكم-م

.مأىمظغةمحتددماظؼققدماظؿكمتلؿكدممظؾؿعؾريمسـفام.مممممممممممممممممم-مممساتماظؿطؾقؼاتماألدادقةمالمميؽـمأنمغعربمسـفامبـؿقذجم–

 Update Operations on Relations: حتديث العمليات على العالقة    

.ماظؼققدمسؾكمصقةماظعالضةمالجيبمأنمتـؿفؽمبقادطةممأحدىمسؿؾقاتماظؿقدؼثم-مإضاصةم،محذفم،متعدؼؾممممممممممممممممم-م

.ممطـرةماظؿقدؼـاتمممضدمتؽقنمضرورؼةممألغفامضققدماظصقةم–.مممممممممسؿؾقاتماظؿقدؼثمجيبمأنمجتؿعمععمبعضفام-م

:مصكمحاظةمإغؿفاكمصقةماظؼاسدةمجيبمسؿؾماآلتكم-م

.مأداءماظعؾقةموتـؾقفمادللؿكدممباإلغؿفاكمم(2(.مممممممممممممممم)خقارمعرصقض)إظغاءماظعؿؾقةماظؿكمتلؾبمماإلغؿفاكمم(1ممم)

.متصققحمسؿؾقاتماإلغؿفاكمم(4(ممممممممممم)ذاللم،موضعمخقارمصارغم)جتدؼدماظؿقلقـاتماإلضاصقةمظذاماإلغؿفاكمعصطؾحمم(3ممم)

م(ػذامعامإدؿطعؿفمعـمترذيفمهلذاماظػصؾم،،،،،،،،،مظؽؿماظعؿؾكمم)
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  ER-to-Relational Mapping Algorithm: خوارزمية التدطيط العالئقى 

  ERخطوات حتويل اخلوارزمية إىل 

ماظعادؼةممغقغاتردؿمخرائطمأغقاعماظؽلم:م1اخلطقةم

ممةضعقػاظؽقـقغاتمالردؿمخرائطمأغقاعمم:م2اخلطقةم

مم1:م1ردؿمخرائطمأغقاعماظعالضاتماظــائقةمم:م3اخلطقةم

ممإديممعؿعددمم1تعقنيمعـمم:م4اخلطقةم

.ممأغقاعماظعالضةمن:متعقنيمسؿؾقاتماالغدعاجماظــائلمم:م5خطقةم

.ممردؿمخرائطمعؿعددةماظؼقؿممساتم:م6خطقةم

.ممردؿماخلرائطمعـمأغقاعماظعالضةمنمآريم:م7خطقةم

م.مRمتؿضؿـمطؾماخلصائصماظؾلقطةمظؾعالضةمRمتـشأمسالضةمER Schemaأىمطقـقغةمعـؿظؿةمصكمم(1)اخلطقةم*م

.مخنؿارمأحدماخلصائصمحبقثمؼؽقنمعػؿاحمأدادكمظؾعالضةم-م

.مإذامطانمادلػؿاحمادلكؿارمعرطبمعـمذبؿقسةماخلقاصماظؾلقطةماظؿكمتشؽؾفامدؿشؽؾمادلػؿاحماألدادكمدقؼةم-م

متؿضؿـمطؾماخلصائصماظؾلقطةمأومعؽقغاتمRمتـشئمسالضةمEمصكمownerمتابعةمظـــمERمصكم weak entityأىمم(2)اخلطقةم*م

مأىمادلػؿاحماألدادكمRمباإلضاصةمإديماظؿكمتؿضؿـمخاصقةمادلػؿاحماألجـؾكمصكماظعالضةمRمممبلقطةمعـماخلقاصمادلدذبةمخبقاصمظؾعالضةم

م.مERحؼمادلقزػمصكم

مweak entityمػقمجتؿعمعـمادلػؿاحماألدادكمحؼمادلقزػماظذىمؼلؿكمادلػؿاحماألجـؾكموادلػؿاحماآلخرمحؼمRإنمادلػؿاحماألدادكمظؾعالضةم-م

ممػـاظؽمثالثةمررقمRممظؾعالضةمادلػضؾةمentity typeمماظذىممتطابؼمTمموممSصكماظعالضةمواحدمظقاحدمتعرفماظعالضةٍمم(3)اخلطقةم*

:م

وؼػضؾمأنمؼؽقنم.األخرىمحبقثمؼؽقنمعػؿاحمأجـؾكمentity   مموغضؿمصكماظــentityخنؿارمادلػاتحماألدادكمظؾــم:ماظطرضةماألوديم-م1

.مtotalادلػؿاحماألجـؾكمصكماظعالضةماظعاعةمم

.مممؼؿؿمدذبفؿامصكمسالضةمواحدةمتلؿكمبإدؿماإلثـنيمععًامtotalإذامطانمطالػؿامسامم-م2

م.مentity typeمماألولمواظـاغكمومنـؾفؿامصكمentityدعجماظعالضةمبادلػؿاحنيماألدادقنيمظؾــم-م3

م.مnمبعالضةمentityممتـؾمتعرؼػمsمتعرفمباظعالضةمregular entityأىمطقـقغةمعـؿظؿةمم:م(4)اخلطقة*

مم.مSمعػؿاحمأجـؾكمباظـلؾةمظؾؿػؿاحماألدادكمظؾــٍمTموتؿضؿـماظعالضةم

متؿضؿـمادلػؿاحماألدادكممظؾؽقـقغةماألوديمRمتـشئمسالضةمحقثمnمإديم mممسالضةمعـم regular entityأىمم:م(5)اخلطقة*م

وادلػؿاحماألدادكمظؾؽقـقغةماظـاغقةمطؿػاتقحمأجـؾقةمصكماظعالضةماجلدؼدةممثؿمغدذبفؿامععمبعضمطؿػؿاحمأدادكمباإلضاصةمإديمتضؿنيمأىم

.مخاصقةمتؿعؾؼمباظعالضةمصكماجلدولمععمتضؿنيمأمساءمادلػاتقحماألدادقةمصكماظعالضةماجلدؼدةم

ظؽؾمخاصقةمعؿعددةماظؼقؿمتشؽؾمسالضةمجدؼدةمواظعالضةماجلدؼدةمتؿضؿـماخلاصقةمادلؿعددةماظؼقؿمباإلضاصةمظؾؿػؿاحمم:م(6)اخلطقةم*م

.مادلػؿاحماألدادكمظؾعالضةمػقمغؿقفةمعـمادلػؿاحماألجـؾكمواخلاصقةم.ماألدادكمباظـلؾةمظؾكاصقةمطؿػؿاحمأجـؾكمصكماظعالضةماجلدؼدةم

اظعالضةماظؿكمتشرتكمصقفامأطـرمعـمإثـنيمماظؿققؼؾمؼـؿجمسالضةمجدؼدةموؼؿؿمأخذمادلػؿاحماألدادكموؼدعجمصكماظعالضةماجلدؼدةم(م:مم7)اخلطقم*م

وادلػؿاحماألدادكمػقمجتؿعمادلػؿاحنيماألجـؾقنيموطذظؽمإذامطاغتمثالثةمؼؽقنمادلػؿاحماألدادكمػقمجتؿعمثالثةمعػاتقحموتضؿـماخلصائصمباظعالضةمم



 (11)صفحت رقن      ( 7 ،5،3،2)األجزاء /// تزجوت عثواى صذي  / (تقانت + علىم )أساسياث نظن قىاعذ البياناث الفصل الزابع  

م

(مم:م2)ذرحمعـالم

عػؿاحمأجـؾكممRصكماظعالضةموؼلؿكمصكماظعالضةم(SSN)تـشأمسالضةمتعؿؿدمسؾكمأغقاعماظعالضاتمادلعؿؿدةممتؿضؿـمادلػؿاحماألدادكمظؾؿقزػم

مػقمجتؿعمعـمادلػؿاحماألجـؾكموادلػؿاحماجلزئكمdependentادلػؿاحماألدادكمظؾـــمم(ESSS)ؼلؿكمم(dependent)صكماإلسؿؿادم

ممعػؿاحمجزئكمصكماظـمdependent nameوذظؽمألنماظــممم(ESSN, dependent nameمم)dependentباظـلؾةمظؾــم

dependentمممم.م

  ER-to-Relational Mapping Algorithm:ممممظؾكقارزعقاتمMappingخطقاتمسؿؾماظــممم

ممRمظؾعالضةمentityممأىمأنمطؾمواحدةمعـفامتؿضؿـمطؾمخصائصماظؽقـقغةمregular entityمإذامأردغامحتقؼؾماظـم:ماخلطقةماألوديم

مماذامطانمادلػؿاحماألدادكمػقمسؾارةمسـمخصائصمعرطؾةمصإنمادلػؿاحمRثؿمخنؿارمواحدمعـماخلصائصمحبقثمؼؽقنمعػؿاحمأدادكمظؾعالضةم

.ماألدادكمػقمذبؿقعمػذهماخلصائصم

ممغـشئمسالضةمتؿضؿـمطؾماخلصائصماظؾلقطةمأومادلرطؾةمباإلضاصةمإديمwonerمععمweak entityممإذامطانمظدؼـام:اخلطقةماظـاغقةم

مessnطؿػؿاحمأجـؾكمباظـلؾةمظؾؿؽػقلمععمتغقريمتلؿقةمادلػؿاحماألدادكمعـؾمم(اظؽاصؾ)تضؿنيمادلػؿاحماألدادكمباظـلؾةمظؾؿقزػمم

.موادلػؿاحماألدادكمهلذهماظعالضةمػقمجتؿقعمادلػؿاحماألجـؾكمععمادلػؿاحماجلزئكمباظـلؾةمظؾعالضةم

ممم:اخلطقةماظـاظـةم

:مماظعالضةمواحدمظقاحدمتقجدمصكمثالثةمإحؿؿاالتم

.موػقمأنمغضعمادلػؿاحماألدادكمظؾعالضةماخلاصةمصكماظعالضةماظعاعةمطؿػؿاحمأجـؾكمم:مforeign key approach(م1)

ممغدذبفؿمصكمسالضةمواحدةمغلؿقفاممtotalدعجماظعالضاتموػقمإذامطاغتمطؾؿاماظعالضؿنيمم:مmerged relation option(م2)

م.مemployee , department مممممبإمسفامصكماظعالضؿنيمطؿـالم

(4) cross-reference or relationship relationوػقمدعجمادلػؿاحماألدادكمم:ممoptionمظؾعالضةماألوديم

.موادلػؿاحماألدادكمظؾعالضةماظـاغقةمصكمسالضةمواحدةم

م(ػذامعامإدؿطعؿفمعـمترذيفمهلذاماظػصؾم،،،،،،،،،مظؽؿماظعؿؾكمم)

م(احلؿدمهللماظذىمػداغامهلذاموعامطـامظـفؿدىمظقالمأنمػداغاماهلل)

م(اظؾفؿمالمتؤاخذغامإنمغلقـامأومأخطأغا)

إنمأصؾتمصؿـماهللموإنمأخطأتمصؿـكمواظشقطانم

lم
:  تذكرة 

.. ًأٌ أعطي ًال أَتظز انزد عهَ انعطاء .. عهًتين احلياة أٌ أجعم قهيب يدينت بيٌهتا احملبت ًطزقيا انتسايح ًانعفٌ

يف كم يكاٌ فأرجٌ أٌ أتعهى ينيا أكثز ًأكثز  ًعهًتين أٌ ال أَدو عهَ شئ ًأٌ أجعم األيم يصباحاً يزافقين..أحد أٌ يفيًين ًأٌ أصدق يع َفسي قبم أٌ أطهب يٍ

 *!وُيعكر المتعة.. تبقى فينا من أخالق  ولكنه ُيزعج ما.. ال يمنعنا من فعل األشياء السيئة : الضمير: أخريًا 

 ذخرًا يكون كصالح األعمال ... وإذا افتقرت إلى الرخائر لم تجد

 اللهم صلى على سيدنا حممد األمني بقدر ما خط القلم فى الىرق وبقدر ما أشرق نىرٌ  أو برق                                          


